
č. 1/2014 

ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 10. března 2014 

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:

Bere na vědomí:
• Zápisy z jednání a výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru 
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holetín za rok 2013
• Rozpočtová opatření
• Záměr obce na hospodaření s majetkem č. 1/2014
• Záznamy o vyběru dodavatele na akce „Oprava budovy obecního úřadu – obnovení ochranného nátěru 

plechové střechy,  žlabů a svodů“ , „Oprava budovy obecního úřadu – oprava venkovních obkladů “  
a akce „Výroba pivních setů“.

Schvaluje:
• Inventarizační zprávu za rok 2013
• Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně  zprávy o výsledku přezkoumání  

hospodaření obce Holetín za rok 2013 bez výhrad
• Účetní záverku za rok 2013 obce Holetín
• Výsledek  hospodaření  ZŠ  a  MŠ  Holetín  za  rok  2013  ve  výši  11.616,12  Kč  a  převedení  celé  částky  

do rezervního fondu školy
• Vyřazení a likvidaci opotřebovaného majetku dle návrhu předloženého inv. komisí pro ZŠ a MŠ Holetín
• Čerpání fin. prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace  ZŠ a MŠ Holetín  ve výši 28.000 Kč 

na nákup profesionálního kuchyňského robotu. 
• Účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holetín
• Rozpočtovou změnu č. 1/2014
• Záměr obce na hospodaření s majetkem č. 2/2014
• Nájemní smlouvu (výčep ve Sportovním areálu Holetín), Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 12. prosince 2012 

o spolupráci mezi obcemi při zajištění stomatologických pohotovostních služeb, Dodatek č. 2 ke smlouvě  
o spolupráci mezi obcemi při zajišťování Lékařské služby první pomoci v  Hlinsku ze dne 28. 3. 2012,  
dle předloženého návrhu

• Zařazení svého správního území do působnosti Místní akční skupiny Hlinecko na období 2014 – 2020
• Poskytnutí  finanč.  příspěvku  organizacím  SeniorCentrum Skuteč,  Domov seniorů Drachtinka  (Hlinsko)  

a Oblastní charita Nové Hrady dle předloženého návrhu
• Proplacení příspěvku na činnost oddílu kopané TJ Sokol Holetín  dle schváleného rozpočtu

Ing. Lada Horáková, v. r.                 Jan Břeň, v. r.
        místostarostka           starosta

Vyvěšeno (i v elektronické podobě): 11. 03. 2014                                                                                Datum sejmutí: 31. 03. 2014


